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Nyt fra Formidlingsnetværk  

Nationalpark Thy 

Nyhedsbrevet indeholder informationer om aktuelle for-
midlingsindsatser og samarbejder om formidling i Natio-
nalpark Thy.  

I denne udgave kan du læse om: 

♦ Hvad koster en naturvejleder eller guide? 

♦ Afgift for brug af Naturstyrelsens arealer. 

♦ Nedsættelse af priser på publikationer. 

♦ Nyt fra Nationalpark Thy Klasseværelset. 

♦ Ny arrangementskalender med 201 arrangementer. 

♦ Nationalpark Thy app’en er mest populær.  

♦ Ny felt kogebog fra Museum Thy. 

♦ Mere brugervenlig webside. 

♦ Danmarks Jægerforbund opruster formidlingen i NPT. 

♦ Busrute 88 kompendium. 

♦ Seks nye formidlingspartnere. 

♦ Ny mulighed for at formidle gennem bilradioen.  

♦ ”Ud i Naturen” kortet er blevet opdateret. 

♦ Naturstyrelsens vandretursfoldere er blevet genoptrykt.  

 
Tilmeld/afmeld nyhedsbrevet ved at sende en mail til 
bobim@danmarksnationalparker.dk. 

Nyhedsbrev:  
25. juni 2014 
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Hvad koster en naturvejleder eller guide? 

På www.booking.nationalparkthy.dk er en oversigt over de personer 
og organisationer, som formidler i Nationalpark Thy. Her kan man la-
ve en forespørgsel på en formidler og se hvad det koster. Naturstyrel-
sen har i år hævet prisen til 1000 kr. for de første to timers guidning/
naturvejledning. Det har betydning for flere andre, da mange har 
valgt at ”lægge sig op af” Naturstyrelsens priser. Det er dermed ble-
vet en smule nemmere at tjene lidt på formidlingen, og det bliver 
spændende at se, om prisforhøjelsen får indflydelse på efterspørgs-
len. 

 

Afgift for brug af Naturstyrelsens arealer. 

De fleste friluftsaktiviteter på Naturstyrelsens arealer kræver ikke 
særlig tilladelse og er gratis for brugere. Der er dog en række aktivi-
teter som kræver Naturstyrelsen Thy’s tilladelse og betinges af bru-
gerbetaling. I notatet (som hentes på http://
nationalparkthy.wordpress.com/download/) finder du retningslinjer 
for, hvornår du skal have tilladelse til at afholde en aktivitet, hvordan 
du søger tilladelse og eksempler på afgiften til Naturstyrelsen for for-
skellige typer af aktiviteter. Du er selvfølgelig altid velkommen til at 
kontakte NST, hvis der er tvivl om hvilket kategori et arrangement 
falder indenfor. Thomas Wessel Fyhn (twf@nst.dk) er ansvarlig for 
bookingsystemet og kontrakter til f.eks. turridning og Anne-Sophie 
Knudsen (anknu@nst.dk) er ansvarlig for naturvejledning. 

 

Nedsættelse af priser på publikationer 

I foråret har vi sat prisen ned på flere af vores publikationer. Bl.a. er 
”På sporet af Nationalpark Thy” nedsat til 80 kr., mens engros prisen 
er 36,7 kr. + moms, hvis man køber flere af gangen. Hæftet ”Naturen 
i Nationalpark Thy” sælger vi til 10 kr. + moms til videresalg.  
Se oversigten http://nationalparkthy.dk/oplev-nationalparken/guider-
og-brochurer/ 

Hvis du vil købe publikationer til videresalg, kan du sende en mail til 
bobim@danmarksnationalparker.dk. 
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Thisted Kommune har i foråret bevilget midler, 
som gør det muligt at tilknytte kommunens natur-
vejleder Søren Krag to dage om ugen og til at læ-
rer Mette Pedersen kan tilknyttes projektet to da-
ge om ugen.  

De er en del af en arbejdsgruppe, som holder til i 
Kulturrummets administration på Tingstrupvej i 
Thisted hver onsdag de kommende 2½ år.  

Gruppen består ind til videre af: Søren Krag, Thi-
sted Kommune, Mette Pedersen, Nors Skole, Anne
-Sophie Knudsen, Naturstyrelsen , Bo Immersen, 
Nationalpark Thy.  

 

Kick-off  på samarbejde med de andre dan-
ske nationalparker  

Den 3. marts drog ni formidlere og lærere fra Thy 
til Myrthuegård i Vadehavet for at deltage i en 
workshop om undervisning i de danske national-
parker. Workshoppen var kick-off på samarbejdet 

om undervisningstilbud mellem de tre national-
parker. 

Workshoppen havde samlet ca. 35 formidlere fra 
alle tre danske nationalparker omkring vores fæl-
les mission – at udvikle undervisningsforløb, som 
giver danske skolebørn mulighed for at opleve og 
forstå naturen og kulturhistorien i de danske nati-
onalparker. Vi fik inspiration og knyttede tættere 
bånd til formidlere i de andre nationalparker. 

 

Pilotprojekt om spiring med Nors Skole 

Nationalpark Thy Klasseværelset har i foråret gen-
nemført et pilotprojekt sammen med Nors Skole. 
Formålet var dels at afprøve muligheder for at ud-
vikle undervisningsforløb i et samarbejde mellem 
naturvejledere og en lærer, og dels at gennemfø-
re et forløb omkring ”spiring” for 4. klasses ele-
ver, som inkluderer et besøg i nationalparken.  

En af de vigtige erfaringer har været, at opdage 
hvor meget det faglige niveau kan øges på en na-
turvejledertur i nationalparken, når eleverne har 
beskæftiget sig med emnerne og begreberne på 
forhånd, og naturvejlederen, i kraft af samarbej-
det omkring planlægning af forløbet, har et for-
håndskendskab til elevernes viden.  

Nationalpark TV var med hele dagen i nationalpar-
ken, og det blev til en halv times udsendelse, som 
kan ses på http://vimeo.com/96683511 

 

Nationalpark Thy Klasseværelset 

Nyt fra Formidlingsnetværk  

Nationalpark Thy 
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Ny arrangementskalender med 201 arrangementer 

Den nye kalender som dækker perioden juli-november 2014 inde-
holder hele 201 arrangementer. De fleste er koncentreret omkring 
kystbyerne modsat tidligere, og det ser jeg som en generel udvik-
ling, og en konsekvens af, at det er der turisterne er. Kalenderen 
er lige nu ved at blive distribueret til turistbureauer, attraktioner og 
overnatningssteder i Nordvestjylland. 

Se en elektronisk udgave af kalenderen på http://issuu.com/
boimmersen/docs/aktivitetskalender_2014_4  

 

Nationalpark Thy app’en er den mest populære  

Leverandøren af vores app fortæller os, at Nationalpark Thy app’en 
er den klart mest brugte blandt de 12 natur apps de har lavet de 
seneste år. 

På Iphone har der det seneste år været 26.671 sessions (antal åb-
ninger af app’en) på ca. et år fordelt på 2497 brugere 

På android har der i perioden 1. januar - 18. juni 2014 været 9.648 
sessions fordelt på 853 brugere.  

Hent app’en ved at søge på ”Nationalpark Thy” i Appstore eller på 
Google Play. 

 

Mere brugervenlig webside 

Både Nationalpark Thy og Naturstyrelsen Thy har givet deres web-
sider et ansigtsløft inden højsæsonen. Websiden har fået et løft 
med flere billeder, og som besøgende er det blevet nemmere at 
finde frem til de ønskede informationer. Journalist Troels Petersen 
har de seneste måneder været ansat til at tilrette nationalparkens 
webside med nye tekster og opsætning m.v. Der vil dog fortsat bli-
ve udviklet på websiden, med henblik på at tilbyde flere funktiona-
liteter som fx en database med undervisningsforløb. 

www.nationalparkthy.dk  
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Nationalparkernes Fotokonkurrence  

I anledningen af Nationalparkdagen den 24. maj gik de tre danske 
nationalparker sammen om at afvikle en landsdækkende fotokon-
kurrence fra 25. marts til 25. maj. 

Ca. 150 personer var med på to fotoworkshops i Thy, og der blev 
indsendt næsten 2000 fotos, hvorfra der er fundet 21 vindere i syv 
kategorier.  

Nationalparkerne har fået rettighed til at bruge vinderbillederne, og 
der holdes i løbet af sommeren fernisering på en fotoudstilling med 
alle vinderbillederne, på Limfjordscentret i Doverodde. 

Se og hør nogle af vinderne fortælle om deres fotos i Nationalpark 
TV på http://vimeo.com/98026491, og se vinderbillederne på 
www.nationalparkfoto.dk/vinderne-af-konkurrencen.  

De tre øverste billeder på siden er fra konkurrencen.  

  

 

Ny felt kogebog fra Museum Thy 

Museum Thy har i samarbejde med Naturstyrelsen Thy, National-
park Thy og Thy Turistbureau udgivet en ny kogebog ”Naturmad i 
Nationalpark Thy”. Bogen er skrevet af etnograf Mie Buus, Museum 
Thy og illustreret med billeder af fotograf Klaus Madsen, Thisted. 

Der er tale om en bog til at tage med i felten, når der skal findes, 
plukkes og samles i nationalparken. Derfor har bogen et praktisk 
format lige til at putte i lommen, og den er behandlet, så den kan 
tåle at blive brugt udendørs.  

Bogen er en udløber af et naturmadsprojekt, som er startet op i 
Formidlingsnetværk Nationalpark Thy for tre år siden. 

Prisen for slutbrugeren er 100 kr. plus forsendelse, og den kan kø-
bes ved henvendelse til museet på tlf. 9792 0577 eller 
på mie@thistedmuseum.dk 

 

Nyt fra Formidlingsnetværk  

Nationalpark Thy 
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Seks nye formidlingspartnere 

Vi er nu oppe på at have 13 Nationalpark Thy Formidlingspartnere, 
som alle har deltaget i kurserne i ”Nationalparkens natur og kulturhi-
storie”, ”Færdsel i nationalparken”, ”Nationalpark vært” og 
”Førstehjælp”. 

De 13 Formidlingspartnere er: Karsten Bjørnskov, Henrik Bak, Jens 
Jørgen Andersen, Tonny Toftdal og Ole Søndergaard alle Naturstyrel-
sen. Der ud over Kim Christensen, Privat formidler, Thomas Kolding, 
Nordvest Safari, Søren Kiel Andersen, Nordvest Safari, Allan Christian-
sen, Naturevents, Per Kiel Andersen, Danmarks Jægerforbund, Lars 
Ole Andersen, Danmarks Jægerforbund, Elsemarie K Nielsen, Nielsen 
Bioconsult og Egon Jessen Nielsen, Natur og Kultur. 

Læs om partnerskab på http://nationalparkthy.dk/udvikling-og-
samarbejde/samarbejdspartnere/ 

 

Ud i Naturen kortet er blevet opdateret 

Alle faciliteterne på www.udinaturen.dk er blevet opdateret, med de 
nyeste ruteændringer, beskrivelser og fotos. Her kan du bl.a. bl.a. fin-
de alle de afmærkede cykelruter, vandreruter og lejrpladser på Natur-
styrelsens arealer. Her ud over kan du finde offentlige arrangementer, 
som bliver afholdt i området. Du har også mulighed for, at taste jeres 
egne arrangementer ind. Læs mere på udinaturen.dk om hvordan I 
gør det. 

Vandretursfolderne er blevet genoptrykt og nye digitale guides 
er underudarbejdelse 

Der er blevet lavet et nyt genoptryk af alle vandretursfolderne på 
dansk. NST har et lager af dem på Søholt. Der skulle være foldere nok 
til de næste par år.  Herefter vil der ikke blive trykt ydereligere folde-
re, da folderene erstattes af de nye digitale guides. 

NST er i gang med at lave digitale guides for alle Naturstyrelsens area-
ler. Ind til videre er der lavet  digitale guides for alle områderne i nati-
onalparken. I kan finde de digitale guides her: http://
naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/naturguider/. I løbet af det næste 
stykke tid, vil der blive lavet digitale guides for Naturstyrelsen Thy’s 
øvrige arealer.  

Nyt fra Formidlingsnetværk  

Nationalpark Thy 
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Formidlingsdag i Formidlingsnetværk NP Thy  

Den 11. juni var første gang, at NPT forsøgte at samle en bredere 
kreds af formidlere med henblik på at erfaringsudveksle og skabe 
kontakter og muligheder for samarbejde på tværs af formidlings-
aktørerne omkring NPT. Dagens tema var formidling til skoleele-
ver, og en del af programmet bestod i at afprøve et forløb med 
tilberedning af naturmad, nærmere bestemt rågebryst med grønt 
fra området omkring Limfjordscentret. 

Vi var 22 formidlere samlet, og at dømme på tilbagemeldingerne, 
var dagen en succes. Derfor er der allerede planlagt endnu et 
heldagsmøde den 11. november, hvor temaet bliver BIG5. Jeg 
forventer at invitere en oplægsholder udefra, som kan give nogle 
spændende vinkler på BIG5. Målgruppen for dagen er de profes-
sionelle formidlere, men alle formidlingsinteresserede er velkom-
men. Se noter fra formidlingsdagen på http://
nationalparkthy.wordpress.com/download/ 

 

 

 

Danmarks Jægerforbund opruster formidlingen målrettet 
skoler i Nationalpark Thy 

Danmarks Jægerforbund har med støtte fra 15. junifonden afsat 
kr. 50.000 til skoleformidling i Nationalpark Thy i de kommende 
18 måneder. Der ud over har de afsat penge til udvikling af et 
undervisningshæfte om Jægerstenalderen, som også er relevant i 
Nationalpark Thy. 

Nyt fra Formidlingsnetværk  

Nationalpark Thy 
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Busrute 88 kompendium 

Med assistance fra Ib Nord Nielsen arbejdes der i øjeblikket på et 
kompendium, som indeholder information om lokaliteter og begi-
venheder i tilknytning til busrute 88’s fysiske forløb. Kompendiet 
er opbygget kronologisk og indeholder info om faste stoppesteder 
og lokaliteter, der passeres undervejs. 

Kompendiet er målrettet Nationalpark Thys formidlingspartnere 
og frivillige værter, og findes på nettet som et Google dokument. 
Kompendiet er et dynamisk dokument, som løbende kan supple-
res af NPT’s samarbejdspartnere.  

For at få adgang til kompendiet, skal du sende din mailadresse
(Din Gmail hvis du har sådan en) til mig på 
bobim@danmarksnationalparker.dk  

Se ruteplan på http://www.visitthy.dk/thy/kopi-af-natparkart-2 

 

Ny mulighed for at formidle gennem bilradioen ved ture i 
egne biler  

Egon Jessen Nielsen fra Natur og Kultur har gennem et stykke tid 
arbejdet på at finde muligheder for en bedre formidling ved ture, 
hvor deltagerne kører i egne biler. Målet har været at levere en 
formidling på samme niveau, som det vi kan give, når vi stiger 
ind i en bus og bruger mikrofonen der. 

NPT har søgt en sendetilladelse på FM-båndet for 2014, således 
at signalet kan modtages indenfor et stærkt begrænset geogra-
fisk område, med en almindelig bilradio. Erhvervsstyrelsen har 
tildelt en frekvens med sendetilladelse til Nationalpark Thy med 1 
års prøvetid. Licensen kan i princippet anvendes ved ture arran-
geret af alle formidlingspartnere. 

Hvis du vil vide mere, kan du kontakte Egon via 
www.naturogkultur.dk  

 

Nyt fra Formidlingsnetværk  

Nationalpark Thy 


